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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về công tác luân chuyển cán bộ

________

Tại phiên họp vừa qua, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung 
ương về Báo cáo sơ kết công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2011 - 2016, 
phương hướng công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giai 
đoạn tiếp theo (Tờ trình số 149-TTr/BTCTW, ngày 28/6/2017), Bộ Chính 
trị kết luận như sau: 

1- Về việc thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh phó bí thư, phó 
chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 
Kết luận số 146-KL/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị; các công văn 
của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, gồm: 
Công văn số 5490-CV/VPTW, ngày 05/8/2008 về việc tăng thêm lãnh đạo 
cấp huyện, Công văn số 944-CV/VPTW, ngày 16/5/2016 về việc thực hiện 
chủ trương tăng thêm chức danh phó chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, trước mắt yêu cầu thực hiện như sau: 

a) Các địa phương đã bố trí cán bộ luân chuyển theo chủ trương nói 
trên thì tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2016 - 2021; sau 
khi cán bộ luân chuyển được điều động, bố trí công tác khác thì không bố 
trí nhân sự thay thế vị trí tăng thêm đó để bảo đảm số lượng cấp phó trở lại 
theo đúng quy định.

b) Đối với những địa phương chưa bố trí cán bộ luân chuyển theo 
chủ trương nêu trên thì không tiếp tục thực hiện nữa. 
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c) Đối với những địa phương thực sự có khó khăn về nguồn cán bộ 
cần bổ sung cấp phó để thực hiện luân chuyển chuẩn bị nguồn cán bộ 
nhiệm kỳ tới, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với cấp uỷ và các cơ quan 
liên quan tiến hành rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng từng chức danh, địa bàn cụ 
thể, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định. 

2- Bộ Chính trị giao

a) Ban Tổ chức Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến 
của Bộ Chính trị hoàn chỉnh Quy định về luân chuyển cán bộ, báo cáo 
Thường trực Ban Bí thư để ban hành, bảo đảm thực hiện thống nhất trong 
toàn hệ thống chính trị.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan liên quan 
tổng kết việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt 
không phải người địa phương trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp để 
thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; xây dựng kế hoạch dự kiến bố trí 
công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển nhiệm kỳ 2011 - 2016, 
báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

b) Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng quy định về chế độ, 
chính sách đối với cán bộ luân chuyển báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
xem xét cho ý kiến trước khi ban hành thực hiện.

c) Các cấp uỷ, các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp 
tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo Quy định 
luân chuyển của Bộ Chính trị bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo 
đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Kết luận này. 

Nơi nhận:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên

T/L BỘ CHÍNH TRỊ
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nên
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